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 ”Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk 
assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial 
deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og 
styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til 
tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt 
funksjonsevne» (Hagenutvalget, 2011)

 Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om 
mennesker (Meld. St., Morgendagens omsorg, 2012-2013)

Nasjonalt velferdsteknologiprogram
Mål: Velferdsteknologi skal være en integrert del av 
tjenestetilbudet innen 2020



Kommunenes oppdrag

 Utvikle fremtidige 
helse- og 
omsorgstjenester som 
treffer behovet i 
befolkningen

 Kan tjenester gis 
annerledes enn i dag?

 Samarbeide om 
forskning og utvikling



Utvikling av fremtidige tjenester

 Samarbeide med brukerne om tjenesteutvikling

 Kvalitet i tjenestene

 Økonomi - gevinster

Velferdsteknologi

 Mestring

 Selvstendighet

 Frihet

 Muligheter

 Trygge tjenester



Et kinderegg………..

Trygghet til å bo lenger hjemme



Gevinster – økt kvalitet
eks. nattilsyn med teknologistøtte

 Ansatte blir varslet når bruker forlater 
boligen nattestid eller er lenge borte fra 
sengen

 Brukerne får hjelp når de trenger det
 Ansatte får frigjort tid til økt beredskap
 Brukeren blir ikke unødvendig forstyrret 

på natt 
 sover bedre 
 økt funksjonsevne

 Økt trygghet for brukere, pårørende og 
ansatte
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Gevinster - unngåtte kostnader

Veksten i helse og omsorg bremses

 Flere kan bo hjemme lengre

Behov for institusjonsplass utsettes

Ressursene brukes mer effektivt

Brukeren får tilsyn når de trenger 
det og ikke rutinemessig

 Faste tilsynsbesøk på natt kan tas 
bort og oppbemanning kan unngås

Unngått fall = unngåtte kostnader



Agder Living Lab

 Bruker i sentrum

 Utvikling i samarbeid

 Systematisk testing

 Mål - Velferdsteknologi skal være en integrert del av 
tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene innen 2020

 Tjenestene treffer brukernes behov – riktig tjenester til 
riktig tid 


